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Tietosisällöt ylätasolla

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus tallentaa uuteen tietovarantoon 
tiedot perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta oppilaista 
ja opiskelijoista:

• Opetus, koulutus, tutkinto

• Aloittaminen ja lopettaminen (ns. läsnäolo)

• Suoritetut opinnot ja näiden arvioinnit

• Rahoituksen tarvitsemat tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot taulukkomuodossa: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html
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Koulutusmuodot ja tyypit KOSKI-palvelussa 1.1.2018

perusopetus • Esiopetus (perusopetuksen järjestäjän)
• perusopetukseen valmistava opetus
• Perusopetus ml. kotiopetus ja perusopetus opetuksen oppimäärän erityinen tutkinto
• perusopetuksen lisäopetus
• aikuisten perusopetus

Ammatillinen 
koulutus

• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
• Oppisopimuskoulutus + tutkinto ammatillisena peruskoulutuksena
• Perustutkinto
• Näyttötutkinnot
• Tutkinnon osatavoitteinen koulutus
• Näyttötutkintoon valmistava koulutus
• Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet
• Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Lukiokoulutus • Nuorten lukiokoulutus
• Aikuisten lukiokoulutus
• IB-tutkinto (International Baccalaureate) - Suomessa suoritettu
• Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto



Koulutusmuodot ja tyypit KOSKI-palvelussa 1.1.2018

Lukiokoulutus • Ylioppilastutkinto

Korkeakoulutus • Yliopistotutkinnot
• Ammattikorkeakoulututkinnot
• Erikoistumiskoulutus
• Tutkintoon johtamaton koulutus, ml. avoin korkeakouluopetus

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun sisältyvät 
muiden rekisterien ja tietovarantojen koulutustyypit



Missä mennään



KOSKI-palvelun tuotantokäyttö aloitettu

• Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) tuli voimaan 
1.1.2018

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on 28.2.2018 asti aikaa saada 
siirrettyä tiedot tietovarantoon

• Kansalaispalvelu avattu 

• opiskelusuoritukset näkyvät (Virta-YTR-KOSKI)
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Toteutettu

• Kansalaispalvelun laajentaminen

• Ruotsinkielinen versio palvelusta

• Opintosuoritusten linkkijako

• Skaalautuvuus mobiililaitteille

• Saavutettavuus/esteettömyys parannukset

• Osaksi Oma Opintopolkua

• Virheestä ilmoittaminen suoraan rekisterinpitäjälle
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Tulossa

• Kuka on katsonut tietojani –toiminto

• OmaData-pilotti (vrk, vm, okm, OPH)

• Uudet tietosisällöt / ammatillinen koulutus (jos laki menee läpi)

• Tarkistuslistauksia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

• Huoltajatoiminnallisuus

• Englanninkielinen käyttöliittymä
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KOSKI-palvelun linkit

• Palvelun sähköpostiosoite: koski@opintopolku.fi

• KOSKI-palvelun dokumentaatio löytyy osoitteesta: http://www.oph.fi/koski

• KOSKI-palvelun wiki-sivusto ja dokumentaatio: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Koski

• Rajapinta (ml. json-schema) on kuvattu osoitteessa: 
https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio

• Tiedot taulukkomuodossa: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-
schema.html

• Ajantasainen ja versioitu lähdekoodi: https://github.com/opetushallitus/koski

• KOSKI-pulssi: https://koski.opintopolku.fi/koski/pulssi
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Kiitos


